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Förvaringsserien SmartStore Compact - nu i två nya storlekar
SmartStore Compact är en modern och smart förvaringslösning för köket, hemmakontoret och inte minst
– badrummet. Nu utökas denna serie med två nya
storlekar som är perfekta när man vill hålla ordning på
smink, borstar och tuber.
I badrummet trängs hygien- och skönhets-produkter och att
förvara dem på ett utrymmeseffektivt och smart sätt gör sitt
för sinnesfriden. SmartStore förvaringsserie Compact med
sin stilrena och minimalistiska design, och lådor som går
att stapla både på och i varandra, är därför uppskattad av
många. Nu får den uppskattade serien ytterligare två nya
tillskott!
Den lilla Compact Mini-muggen i storleken 96 x 93 x 100
mm är den perfekta lösningen för vertikal förvaring av exempelvis foundationpenslar, ögonbrynspennor och mascaror.
Smink har en tendens att ibland läcka och förpackningarna
blir ofta kladdiga. Då är det skönt att det är enkelt att diska –
all förvaring i SmartStore Compact-serien är bara att stoppa
in i diskmaskinen.
Den andra nyheten – Compact Slim – är en smal och låg
låda i måtten 288 x 93 x 60 mm där man kan förvara en
mängd olika typer av badrumsartiklar, samtidigt som den
får plats i badrummets skåp och lådor. Såväl muggen som
denna låda lanseras i vitt och transparent och till lådan går
även att få ett mörkgrått lock som tillbehör.
Just locken i serien fyller en smart funktion. Utöver att vara
just lock kan de även användas som små brickor att ställa
saker på, och man kan också samla ihop förvaringslådorna
på ett lock för att få det ännu mer organiserat. Tre Compact Slim-lådor eller sex Compact Mini-muggar passar till
exempel på ett lock i seriens storlek medium. Tre Compact
Mini-muggar passar i sin tur på ett Compact Slim-lock.
Utöver badrummet fungerar de här två nyheterna självklart
även för förvaring på kontoret eller i köket, och precis som
övriga artiklar i Compact-serien tål de temperaturer från –40
upp till +90 grader. Som alla artiklar i serien är de BPA-fria
och har tio års garanti. Serien är tillverkad i Finland.
Cirkapriser: Compact Mini mugg 30 kronor, Compact Slim
låda 60 kronor och lock till Compact Slim låda 35 kronor.

Nu utökas Compact-serien med två nya storlekar som är
perfekta när man vill hålla ordning på smink, borstar och tuber.

Lådorna i Serien SmartStore Compact med sin stilrena och
minimalistiska design, går att stapla både på och i varandra.
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SmartStore™ för förvaringsprodukter, GastroMax™ för köksprodukter och Orthex™ för produkter inom hem och växtmiljö. Orthex siktar på att vara en
föregångare för hållbarhet inom industrin. Orthex nettoomsättning år 2020 var 75,9 miljoner euro och rörelseresultatet för samma år var 12,3 miljoner
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